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Návrh na udělení výjimky dle čl. 14 odst. 1 vnitroorganizační směrnice č. 7/2021
Žádám o udělení výjimky z vnitroorganizační směrnice č. 7/2021 spočívající v nedodržení
postupu stanoveného vnitroorganizační směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu III. Kategorie na stavební práce.
Odůvodnění:
Dokončením projektové dokumentace na „Odstranění oplocení bývalého výrobního areálu
v ochranném pásmu dráhy“ zpracované firmou Dopravní projekce Bojko s.r.o., IČ:
10732411, Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava v 03/2022 došlo ke specifikaci stavebních
prací, které zahrnují tyto činnosti:
-

Demolice, odvoz betonových dílců oplocení,
Likvidace betonových patek VO a oplocení, odvoz na skládku,
Sanace betonových krytů podzemních objektů a vodovodní šachty
Likvidace pozůstatků kabelových vedení
Výsadba nového keřového parteru, vyrovnání terénů, likvidace náletové zeleně,
záchovná údržba
Sanace a pohledové úpravy opěrné stěny (garáže), omítnutí
Terénní úpravy, návoz zeminy a ornice

Všechny stavební a demoliční práce jsou na majetku města Kopřivnice a veřejném
prostranství, které pro město Kopřivnice spravuje Slumeko s.r.o. (správa komunikací, VO,
veřejných zelených ploch, vzrostlé zeleně…).
I s ohledem na následnou péči a údržbu nově vysazované zeleně žádáme radu města o
udělení výjimky ve prospěch přímého zadání stávajícímu správci zeleně – Slumeku s.r.o.

Návrh způsobu zadání:
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce tj. demolice plotu, odvoz suti na
skládky, výsadba zeleně, sanace pozůstalých povrchových šachtic a opěrné plotové zdi
bude zadána způsobem přímého zadání dle čl. 7 vnitroorganizační směrnice č. 7/2021.
Zakázka bude zadána formou přímého zadání vybranému uchazeči:
Slumeko s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ: 25376021
Za cenu: 1.443.186,36 Kč vč. DPH
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Přikládáme návrh Smlouvy o dílo.

Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru
v.z. Ing. arch. Milan Šmíd v.r.
Návrhu na udělení výjimky vyhověla Rada města Kopřivnice svým rozhodnutím ze dne
04. 08. 2022 číslo usnesení 2806.
Datum: 11. 08. 2022

Ing. Miroslav Kopečný, starosta v.r.

Odbor rozvoje města
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